
-----Original Message----- 

Sent: woensdag 12 april 2006 22:28 
Subject: Kammankementen - vervolg 59 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Even terugkijkend naar onze vorige nieuwsbrief, zag ik dat het al weer 5 weken geleden is dat 
jullie iets van ons hebben gehoord. De tijd gaat snel, en dan is het al weer lastig om terug te 
halen wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Maar foto’s helpen, dus eerst even een korte 
impressie van de afgelopen tijd… 
 
Zo heeft Mieke een voorspeelavond gehad van de muziekschool. En we zijn naar Leiden 
geweest voor een feest, i.v.m. het 100-jarig bestaan van de kinderkliniek. Er was van alles 
georganiseerd, en het was ook erg leuk om diverse bekenden daar weer te spreken. 

    
Ook is Bart met Jannine naar de pediatrie afdeling in het Meander ziekenhuis in Amersfoort 
geweest om afscheid te nemen van de verpleegkundigen en artsen, en om hun te bedanken 
voor hun goede zorgen en enorme betrokkenheid. Hij trakteerde op appeltaart, en iedereen 
vond het ontzettend leuk om hem weer te zien. En om z’n haar even te voelen; zo heerlijk 
zacht ;-) 
 
Bart is ondertussen verder hersteld, en er is ook meer regelmaat in z’n schoolwerk gekomen. 
Hij heeft al weer een aantal toetsen gemaakt, en de resultaten waren prima. Z’n begeleider 
van school komt regelmatig langs, en ook z’n leraren komen binnenkort een keer langs. Dan 
kunnen ze Bart eens bijpraten over hun vak en wat er in de klas allemaal gebeurd is. En zo 
ook een beetje meer zicht krijgen op de vorderingen van Bart. 
Verder is Bart ook op school bij de decaan geweest. Voor volgend jaar moet hij een profiel 
kiezen, en op deze manier kon hij een aantal vragen die hij erover had direct beantwoord 
krijgen. Het plan is dat hij het Natuur & Techniek profiel gaat doen, zij het dat hier wellicht nog 
wat aanpassingen op gemaakt moeten worden gezien de situatie van Bart. 

  
Jannine had een poos terug erg last van haar arm. Uiteindelijk bleek dit een tennisarm te zijn. 
Erg lastig en vooral ook pijnlijk. Na een aantal stevige behandelingen bij de fysiotherapeut 
gaat het nu gelukkig weer de goede kant op. In die tijd heeft ze natuurlijk een aantal zaken 
niet kunnen doen. Maar daardoor had ze extra tijd om alle fotoboeken bij te werken. En dat is 
gelukt! Ze zijn erg mooi geworden. 
 
Ook aan de hobbies wordt nu regelmatig weer tijd besteed. Afgelopen week waren Bart en Tim 
samen heerlijk in de garage in de weer, om met gips een stukje landschap te maken; Bart 
voor z’n Warhammer speelbord, en Tim om z’n bouwpakketjes op te zetten. Prachtig om de 
mannen zo samen met veel plezier bezig te zien. En ik kan stiekum de kunst afkijken voor als 
straks m’n treinbaan van landschap moet worden voorzien ;-) 



   
 
Buiten aan de natuur – ook al werkt het weer nog niet heel erg mee – is toch duidelijk te zien 
dat de lente is begonnen. Dat veroorzaakt bij tuinenbezitters weer de kriebels om de tuin weer 
klaar te maken voor de lente/zomer. En zo kon het gebeuren dat (o)pa Kamman ineens met 
een aantal rollen gras op de proppen kwam die hij over had toen hij zijn tuin van nieuw gras 
had voorzien. Of ik daar ook wat mee kon…  Maar van het een kwam het ander: niet alleen het 
oude gras hebben we er bij ons uitgehaald, maar de zandbak had ook z’n langste tijd gehad, 
dus die er meteen maar uitgehaald. Vervolgens moest de boel eerst weer geëgaliseerd 
worden, maar toen het gras erin ging, bleek dat ik toch meer gras nodig heb. Nou ja, dat komt 
binnenkort wel. 

    
 
Afgelopen zaterdag was een grote dag voor Bart: we konden zijn nieuwe fiets gaan ophalen. 
En dat hebben we natuurlijk gelijk gedaan. Het is echt een beauty, en hij rijdt nog lekkerder 
dan de fiets waar we op hebben proefgereden, want dit model heeft zelfs vering. Bart is er 
enorm mee in z’n nopjes. Natuurlijk moesten Tim en Mieke de fiets ook even proberen. 

   
 
Zaterdagavond heeft Bart z’n verjaardagsfeest alvast gevierd met z’n vrienden. Komende 
zaterdag 15 april wordt hij 15, maar het kwam beter uit zo. Ze zijn met z’n allen wezen 
bowlen, en daarna nog een poos gekletst en wat filmpjes gekeken. Het was erg gezellig. 
Tim is maandag 17 april jarig – hij wordt dan 13 – en hij gaat z’n verjaardag morgenavond 
vieren. 
 
Verder zijn natuurlijk de voorbereidingen voor het feest van Bart op zaterdagmiddag 22 april 
a.s. in volle gang.  
>>> Als je nog niet hebt gereageerd maar je wilt wel komen, wil je ons dat dan zo snel 
mogelijk laten weten? Dan kunnen we daar met de voorbereidingen zo goed mogelijk rekening 
mee houden. 
 
Echter… 



Het feest zal toch wel een wat andere setting hebben dan we ons hadden voorgesteld. 
Eergisteren kregen we nl. een enorme dreun te verwerken. 
We werden gebeld door de arts uit Leiden met slecht nieuws: de laatste longscan liet zien dat 
de plekjes in Barts rechterlong die eerder al waren geconstateerd, groter waren geworden. En 
er waren ook in z’n linker long drie plekjes bij gekomen, waaronder een van meer dan een 
centimeter. Daarom wil men Bart graag morgen al verder onderzoeken, middels een MRI-scan 
van z’n arm en een skeletscan. 
Deze ontwikkelingen zo kort na het beëindigen van de chemokuren zijn uitermate 
zorgwekkend; men vreest voor uitzaaiingen van de tumor in de longen. Om dit te kunnen 
vaststellen is het plan om Bart op korte termijn weer te opereren, dit keer aan z’n linker long, 
om de nieuwe plekjes eruit te halen. En als dit inderdaad uitzaaiingen blijken te zijn, dan heeft 
men nog één mogelijkheid voor behandeling: een heel zware chemokuur. Destijds na de arm- 
en longoperatie is er geloot of men zou doorgaan met een serie chemokuren, of één hele 
zware. Het is toen de serie kuren geworden, waardoor we dus nu nog een optie hebben. Maar 
het is wel een moeilijke optie: Bart zal hiervoor in het gunstigste geval 4 weken in het 
ziekenhuis moeten blijven (in quarantaine, ondersteund door anti-biotica, etc.) en als er 
complicaties optreden worden het maar zo meer weken. 
Mocht dit traject inderdaad nodig zijn dan geeft men ons nog wel een kans, maar natuurlijk 
geen garantie. 
 
Je zult begrijpen dat wij hierdoor zwaar zijn aangeslagen. Natuurlijk wisten we dat hij nog niet 
beter was, dat de kans bestond dat de ziekte terug zou keren. Maar zo snel al weer 
verdenkingen, en met weer zulke zware consequenties, sowieso qua behandelingen, dat kwam 
erg hard aan. In die zin staat ons leven dus weer op z’n grondvesten te schudden. Soms denk 
je dat het een boze droom is, maar je realiseert je ook dat dat niet zo is. Afschuwelijk. 
Maar we weten ook dat we erop mogen vertrouwen dat ook dit niet iets is wat aan de aandacht 
van onze God is ontglipt. Hij is erbij en we geven ons over aan Zijn beloften: dat Hij ons zal 
geven wat we nodig hebben. Wij zijn machteloos, maar Hij is machtig. 
 
Het feest op de 22e willen we toch graag door laten gaan. Omdat we jullie graag willen 
ontmoeten en bedanken voor al jullie ondersteuning afgelopen jaar. En in die dank willen we 
natuurlijk ook onze hemelse Vader betrekken, die steeds voor ons heeft gezorgd. 
Ook Bart zelf heeft aangegeven dat hij graag wil dat het een fijn feest wordt en kijkt er naar 
uit om jullie te ontmoeten. Maar hij was ook duidelijk: hij wil niet dat mensen op het feest met 
hem praten over zijn ziekte. Het moet een dag worden waarop hij ook heerlijk kan 
ontspannen. Hij realiseert zich drommels goed wat er aan de hand is, en juist daarom wil hij 
ook graag genieten van de fijne dingen die er ook zijn. En zo kijken wij ook heel erg naar uit 
naar het feest. 
 
We weten ons gedragen door het gebed van heel veel mensen om ons heen. En we doen graag 
een beroep op jullie om voor Bart en voor ons te blijven bidden. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans, Jannine & Bart 

 
-----Original Message----- 
Sent: donderdag 20 april 2006 21:14 
Subject: Kammankementen - vervolg 60 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Vandaag werden we twee keer gebeld vanuit het LUMC in Leiden. Allereerst voor de 
operatieplanning: Het is de bedoeling dat Bart dinsdag 25 april a.s. wordt opgenomen en dan 
woensdagmiddag wordt geopereerd aan zijn rechterlong. Doel van die operatie is om de 
nieuwe plekjes die daar zijn ontstaan weg te halen, en te onderzoeken of het gaat om 
uitzaaiingen, danwel iets anders. Vervolgens werden we gebeld door de arts over de uitslag 
van de onderzoeken van vorige week: Zowel op de MRI-scan als de skelet-scan zijn geen 
verontrustende dingen ontdekt. Daarvoor hebben we onze God gedankt! 
De uitslag van de longoperatie wordt dus bepalend voor eventuele vervolgbehandelingen. Blijft 
u met ons bidden om een wonder?! 



 
In de spannende tijd die we met elkaar doormaken proberen we ook onze zinnen af en toe wat 
te verzetten. Zo ben ik dinsdag met Bart een dagje naar Duitsland geweest, voor een tocht 
door het mooie Lahntal. We hebben er allebei van genoten, niet in het minst door het lekkere 
weer. 

  

  
 
Vanavond is er voor Bart nog veel meer te genieten. Hij heeft samen met oom Gerben een 
uitnodiging ontvangen om de wedstrijd Ajax Feyenoord bij te wonen, als een heuse VIP: Hij 
mag plaatsnemen in de koninklijke loge… We zijn reuze benieuwd naar zijn ervaringen. Bart 
was in ieder geval enorm enthousiast en is vanmiddag in vol Ajax-ornaat vertrokken. 
 
En verder zijn hier in het Barneveldse de voorbereidingen voor het grote feest van Bart in volle 
gang. We hebben er heel veel zin in, en hopen jullie allemaal te ontmoeten! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: maandag 24 april 2006 22:51 
Subject: Kammankementen - vervolg 61 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Wat een indrukwekkende dagen hebben we achter de rug! 
Donderdagavond was een topper (voor de Feyenoord fans niet zo… ;-)  En Bart heeft er van 
genoten. Samen met (oom) Gerben naar de Arena gegaan, alwaar ze als echte VIPs gastvrij 
werden ontvangen. In de koninklijke lounge werd hij al snel voorzien van een echte Ajax pet, 
zodat hij van top tot teen Ajax was. Tijdens de wedstrijd werd hij goed verwend met hapjes en 
drankjes, en na de wedstrijd mocht hij nog met bobo’s van de club op de foto. Toen beide 
mannen rond elf uur ’s avonds in het Barneveldse arriveerden, glommen ze nog steeds van oor 
tot oor. 

    
 



Vrijdagavond en zaterdagmorgen stond in het teken van de laatste voorbereidingen voor het 
grote feest, dat ’s middags in volle hevigheid kon losbarsten. 
Overweldigend was het. Wat waren er veel mensen! Heerlijk om iedereen weer te zien. En wat 
bemoedigend: zoveel mensen die om ons heen staan, en de moeite nemen om (soms van ver) 
te komen om het feest me te maken. De kerkzaal was zo goed als vol! 
We konden samen bijbel lezen en bidden, kijken naar en meedoen met de ‘optredens’ van 
groep 8 en van de jeugdvereniging van Bart, en samen zingen (begeleid door vrienden van 
Bart). En iedereen kon kijken naar de tentoonstelling die Jannine had gemaakt over afgelopen 
jaar, en naar een foto-klankbeeld ‘Bart in beeld’. Verder waren er natuurlijk lekkere hapjes, 
drankjes, broodjes en heerlijke soep. 

   
 
Bart heeft met volle teugen genoten. Heerlijk al die aandacht, die ook tastbaar werd in al de 
kado’s die hij heeft gekregen. 
Ontzettend fijn dat we dit zo met elkaar mochten beleven. Fijn dat jullie ons zo een hart onder 
de riem hebben gestoken. En dat we mogen weten dat jullie om ons heen blijven staan. 
Hartelijk bedankt iedereen die geholpen heeft dit mega-feest tot een succes te maken! 
 

   
 
Gisteren en vandaag was wel duidelijk dat het feest toch ook wel veel energie van Bart had 
gevraagd. Hij was er echt moe van. Maar steeds als we het weer over het feest hadden, begon 
hij weer te glimmen. Heerlijk! 
 
Inmiddels zijn we al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende dagen. 
Morgenochtend ga ik met Bart naar het LUMC waar hij dan wordt opgenomen voor de 
longoperatie woensdagmiddag. Maar we hebben wel bedongen dat we dinsdagavond nog 
samen in het Ronald McDonaldhuis mogen slapen in plaats van in het ziekenhuis. 
Als het herstel van de longoperatie ongeveer net zo verloopt als de vorige keer, dan 
verwachten we dat Bart ongeveer een week in het ziekenhuis moet blijven. De eerste dagen 
ben ik bij Bart, en zaterdags komt Jannine dan met Mieke en een vriendin, en die blijven dan 
volgende week. Tim gaat met (o)pa en (o)ma Kamman een weekje camperen. Hij wil later het 
leger in, dus kan hij nu alvast m’n pubtent uitproberen. Hopelijk heeft hij beter weer dan ik in 
april drie jaar geleden in Polen (sneeuw, -10o ;-). 
 
Onze geplande meivakantie naar Istanbul kan natuurlijk niet doorgaan, dus die hebben we 
geannuleerd. Wel erg jammer, maar de operatie kon gewoon niet langer uitgesteld worden. 
Hopelijk komt er later een gelegenheid om alsnog naar Istanbul te gaan. 
 
De uitslag van de longoperatie straks is natuurlijk erg spannend: zitten er uitzaaiingen in 
Bart’s longen, of is het toch wat anders. De artsen zijn in overleg met collegae elders in Europa 
wat nu de beste vervolgstappen kunnen zijn na de operatie. Maar sowieso zal Bart na de 
operatie een aantal weken nodig hebben om te herstellen. Afgelopen week zijn ook twee 
medewerkers van de stichting Doe een Wens bij ons geweest, om de wensen van Bart te 



inventariseren. Zij zijn nu vast bezig om te kijken wat ze voor hem kunnen realiseren, 
waarschijnlijk een aantal weken na de operatie. We zijn benieuwd! 
 
We merken in ieder geval volop dat er met ons wordt meegeleefd. En in alle spanning die er 
toch is, mogen we vooral merken dat we kracht krijgen van onze hemelse God en Vader om 
verder te gaan. We voelen ons bevoorrecht dat we steeds weer alles wat ons bezig houdt bij 
Hem mogen neerleggen, en dat we van Hem de ruimte en energie krijgen die we nodig 
hebben. Fijn dat er zoveel mensen zijn die voor ons bidden, en met ons blijven bidden ook om 
het wonder van Bart’s genezing. Welke weg God ook met ons zal gaan, we mogen erop blijven 
vertrouwen dat Hij van ons houdt en het goed met ons voor heeft. En dat geeft moed voor de 
toekomst. 
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 
 
PS 
Het adres van Bart in Leiden is:  
Bart Kamman, p/a LUMC  afdeling J7, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden 

 
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 3 mei 2006 20:14 

Subject: Kammankementen - vervolg 62 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Wat gaat de tijd snel. En wat gebeurt er veel in ruim een week tijd. Dus hoog tijd voor een 
berichtje van ons. 
Vorige week dinsdag ben ik met Bart naar het LUMC gegaan voor de opname voor de 
longoperatie. Aan het eind van de dag, waarop we vooral druk waren met weinig doen, 
mochten we gelukkig ’s nachts in het Ronald McDonaldhuis slapen. Maar wel onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat we woensdagochtend om acht uur in het ziekenhuis zouden zijn. 
Men was de vorige opname voor de longoperatie kennelijk nog niet vergeten ;-)  Dus dat 
hebben we netjes gedaan. 
Het wachten duurde woensdag lang. Bart stond gepland voor elf uur ’s morgens (en moest dus 
vanaf ’s nachts nuchter zijn), maar uiteindelijk kregen we pas om 2 uur ’s middags te horen 
dat hij aan de beurt was. En toen moest het ook ineens erg snel. Om kwart over twee ging hij 
onder narcose. Later in de middag kwam Jannine in Leiden en toen zijn we samen in de stad 
wat gaan drinken. Om vijf uur belde de longchirurg echter al dat hij klaar was en dat de 
operatie goed was verlopen. Dus zijn we snel terug gegaan naar het LUMC en daar troffen we 
Bart om half zes op de IC (intensive care), waar hij een nachtje mocht blijven. Hij was nog erg 
dizzy, maar was blij dat we er weer waren. Jannine is ’s avonds weer naar huis gegaan, en ik 
ben bij hem blijven slapen. 

 
 
Donderdagmorgen mocht Bart weer terug naar de afdeling en kreeg daar een box (lees: kamer 
alleen). Erg prettig, want zo had hij geen last van eventuele drukte van anderen. En ook daar 
kon ik bij blijven slapen, op een stretcher. 
Bart had veel last van de operatie en de drains die er nog in zaten, maar toch ging het snel 
vooruit. Aan het eind van de dag werd het vacuüm van de drains gehaald, vrijdagmorgen 
gingen de klemmen erop, en toen de longfoto’s vrijdagmiddag er nog steeds goed (of eigenlijk 



beter) uitzagen, mochten de drains er uit. Da’s altijd een pijnlijk gebeuren, maar het ging snel 
en Bart hield zich kranig. 
 

 
Zaterdagmorgen kwam Jannine, dit keer met Mieke en Mirjam, een vriendinnetje. En zo 
hebben we op de kamer, die met verschillende attributen helemaal in stijl was gebracht, 
Koninginnedag gevierd. Jawel, met oranje tompoucen! Bart had er nog niet veel behoefte aan, 
maar gelukkig kon hij inmiddels weer op z’n zij liggen. Zo kon hij ook een beetje slaap inhalen. 
Want als je een paar dagen en nachten achter elkaar met pijn alleen maar op je rug kunt 
liggen, dan komt er van slapen niet veel. 
 
Zondag was hij weer zover dat hij heel voorzichtig uit bed kon komen. Hij heeft toen wat 
uurtjes in de (rol)stoel buiten z’n bed kunnen doorbrengen. En daar knap je toch ook weer van 
op. Gedurende de dag had hij het wel gezien in het LUMC en wilde naar huis. De verpleging 
ging daar echter nog niet in mee. Maar ze hebben vervolgens wel hun best gedaan ervoor te 
zorgen dat er maandagmorgen op tijd een arts was om hem te ontslaan. En zo mochten we 
maandag om half elf het ziekenhuis uit. En even na twaalven waren we weer thuis. 
 
Bart is erg blij weer thuis te zijn. Maar hij heeft nog steeds veel last van z’n long en de 
operatiewonden, en pijnstillers heeft hij zeker nog nodig. Maar we merken wel dat hij iedere 
dag een stukje vooruit blijft gaan. Het bewegen gaat steeds beter en wordt minder pijnlijk, en 
ademhalen en hoesten gaat al iets gewoner. 
Tim was vanaf vrijdag bij opa en oma Kamman op de camping, en we hebben hem dinsdag 
weer opgehaald. Het was een leuke camping waar veel te doen was, maar hij wilde toch ook 
graag weer naar huis. 

   
En het is buiten weer lekker aan het worden! De deur naar de tuin staat overdag open, en we 
zijn ook al weer in de tuin bezig geweest. Het laatste stukje dat nog open lag is weer voorzien 
van verse graszoden, onkruid is eruit gehaald, de vijver schoongemaakt, en noem maar op. 
Vanmiddag hebben we heerlijk buiten gegeten. Fijn dat de kinderen nu vakantie hebben. 
Wellicht dat we er morgen met z’n allen nog even op uit gaan. 
 
Volgende week dinsdag hebben we weer een gesprek met de arts in het ziekenhuis. Men 
verwacht dan de uitslag te hebben, en een voorstel als de behandelingen moeten worden 
voortgezet. In die zin is het dus nog steeds erg spannend. Maar we weten dat ons leven in 
Gods hand is, en dat Hij voor ons blijft zorgen, wat de uitslag ook zal zijn. In dat vertrouwen 
gaan we met Hem verder stap voor stap, dag aan dag. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: dinsdag 9 mei 2006 22:49 
Subject: Kammankementen - vervolg 63 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We hebben vandaag een moeilijke dag gehad. Er is veel meer over te vertellen, maar voor nu 
houden we het kort. 
Jannine en ik zijn vandaag in Leiden geweest en hebben daar een uitgebreid gesprek gehad 
met twee artsen. 
Men had slecht nieuws: de twee plekken die uit Barts longen zijn gehaald tijdens de operatie 
blijken uitzaaiingen te zijn van de tumor. 
Daarmee zijn wij nu geplaats voor een vreselijk moeilijke beslissing: Ofwel we gaan een heel 
zwaar traject in van verdere behandelingen met behoorlijke risico’s en geringe kans op succes; 
ofwel niet verder behandelen. 
 

We zullen jullie gebed en steun de komende tijd hard nodig hebben. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? 

 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.” 
Psalm 121: 1, 2 

 

 
 



-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 13 mei 2006 12:18 
Subject: Kammankementen - vervolg 64 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Sinds afgelopen dinsdag hebben we met elkaar bijzonder intensieve dagen doorgemaakt. Wat 
moeten we nu kiezen?? 
In alle vragen die er waren en nog zijn, is één ding overduidelijk: God is heel dicht bij ons. We 
verwachten van Hem dat Hij ons helpt om onze keuze te maken. En daarom gaan we met 
elkaar steeds naar Hem toe in gebed. En we luisteren naar Zijn woord in de Bijbel. 
En ook al zijn we er nog niet uit, toch weten en merken we dat Hij voor ons zorgt en ons leidt 
in alles wat ons zo intens bezig houdt. Zijn zorg zien we ook in wat we via familie, vrienden, 
dominee en ouderling krijgen, doordat we met hun kunnen praten, huilen, overleggen, bidden 
en bijbellezen. 
 
Wij willen dolgraag dat Bart mag blijven leven en dat God hem het wonder van genezing zal 
geven. Daarom vragen we jullie met klem: 
Willen jullie ook bidden tot God om een wonder van genezing?  
En als jullie morgen naar de kerk of samenkomst gaan, willen jullie dan vragen of ook daar 
voor dit wonder wordt gebeden? 
God wil immers dat wij Hem bidden, en voor Hem is niets te wonderlijk. Hij is de Schepper van 
alles wat er is. 
We zouden dit graag op een persoonlijker manier aan jullie vragen, maar dat is nu niet 
mogelijk. 

 
Of we straks kiezen voor verdere medische behandelingen of niet, het is sowieso God die het 
wonder van genezing geeft danwel iets anders met Bart en ons voor heeft.  
Het staat voor ons vast dat, wat wij ook besluiten en waar we ook heen gaan, God daar ook 
zal zijn. Hij kent de toekomst die voor ons verborgen is.  
 
Daarmee is de worsteling nu nog niet over. 
Willen jullie (blijven) bidden voor ons om wijsheid en kracht in heel deze worsteling, en om 
vertrouwen en rust in Gods leiding? 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 
PS 
Heel hartelijk bedankt voor alle reacties die we van jullie hebben gekregen over de mail. Dat 
bemoedigt ons enorm! 
 
 
“Here, U doorgrondt en kent mij; 

 U kent mijn zitten en mijn opstaan, 
 U verstaat van verre mijn gedachten; 

 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 

 met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
 Want er is geen woord op mijn tong,  

 of, zie, Here, U kent het volkomen; 

 U omgeeft mij van achteren en van voren 
 en U legt Uw hand op mij.  

 Het begrijpen is mij te wonderbaar, 
 te verheven, ik kan er niet bij.” 

 

          Psalm 139: 1-6 
 



-----Original Message----- 

Sent: dinsdag 16 mei 2006 11:22 
Subject: Kammankementen - vervolg 65 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Na een aantal zeer intensieve dagen zijn we met elkaar als gezin tot een beslissing gekomen. 
Hierbij het bericht aan het personeel van het ziekenhuis in Leiden, waarin we ons besluit 
hebben verwoord. 
 

-----Original Message----- 

From:     Hans & Jannine Kamman [mailto:ja.kamman@quicknet.nl]  
Sent:      maandag 15 mei 2006 8:23 
To:          Artsen en Verpleegkundigen J6/J7 
Subject: Beslissing t.a.v. behandelingen Bart Kamman 
 
LS, 
 

Zondagmorgen 14 mei 2006 hebben we uiteindelijk samen besloten om niet verder te gaan met 
chemokuren voor Bart. In de dagen ervoor hebben we geprobeerd de balans op te maken van de 
voors en tegens van verdere behandelingen. We zijn daarin tot de conclusie gekomen dat de 
zware belasting van dit traject en de risico’s die er aan kleven niet opwegen tegen de geringe 
kans op succes.  
Deze beslissing hebben we samen genomen met Bart. Hij had eerder al gezegd: “Als het terug 
komt, wil ik geen chemo meer maar dan ga ik liever naar de hemel.” 

 
We hebben deze beslissing genomen in geloof en vertrouwen in onze God. Hij is machtig om te 
doen wat Hij wil, en Hij weet wat goed voor Bart en ons is. Als Hij Bart wil genezen, zal Hij dat 
doen. Hij laat immers nog steeds mensen op wonderlijke manier genezen, ook zonder 
chemokuren. En als dat niet gebeurt, dan vertrouwen we erop dat Hij Bart en ons daarin ook zal 
bijstaan. 
In dat vertrouwen zijn we vorig jaar aan de chemokuren begonnen, en hebben we Zijn zorg voor 
ons in het traject tot nu toe steeds ervaren. In dat vertrouwen gaan we dus ook met Hem verder. 
Hij heeft de toekomst in Zijn hand. 
 
Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid, inzet en zorg voor Bart. 
Mocht dat in de toekomst nog weer nodig zijn, dan willen we daar graag een beroep op doen. 
Het is niet mogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, dus daarom doen we het zo. 
 
 
Met hartelijke groeten, ook van Bart, 
Hans & Jannine Kamman 

 

-----End Original Message----- 

Het is de moeilijkste beslissing geweest die we tot nu toe in ons leven hebben moeten nemen. 
In het proces waarin we tot deze beslissing zijn gekomen hebben we afgelopen week op 
bijzondere en indringende manier gemerkt dat we hierin geleid en gesterkt zijn door onze God. 
In eerste instantie hebben we ons sterk geconcentreerd op de medische behandelingen die de 
artsen voorstelden (*). Dat leverde geen florisant plaatje op, wat zich ook vertaalde in enorme 
spanning die we gewoon fysiek voelden. Maar al snel zijn we als het ware stilgezet. In bijna 
alles wat we in de Bijbel lazen, bij het eten, de bijbels dagboekjes met de kinderen, etc. werd 
ons duidelijk gemaakt dat God het is die geneest en ons vasthoudt! We zochten het niet eens 
op, het was gewoon aan de beurt. En in het bijbels dagboekje van Mieke is de tekst voor deze 
week (Jesaja 41:13):  

“Want Ik de Here, uw God, 
 grijp uw rechterhand vast; 
 die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.” 

Ook reacties van mensen om ons heen hielpen ons om de hele situatie weer in het juiste 
perspectief te zien: God heeft het plan van ons leven bepaald. Hij zorgt ervoor dat dit plan ook 
wordt uitgevoerd, zodat het met ons uiteindelijk goed komt! Hij kan hiervoor mensen en 
middelen inzetten, maar die heeft Hij niet nodig.  



 
Dat betekende voor ons concreet dat we niet wanhopig hoefden te zoeken naar een laatste 
strohalm om ons nog aan vast te grijpen in wat voor medische mogelijkheid dan ook. Immers, 
met Pasen hebben we pas nog gevierd dat we dankzij Jezus Christus over de dood heen 
perspectief hebben op eeuwig leven. Toen we ons dat steeds meer realiseerden, ebde de 
spanning langzaam weg en kregen we steeds meer rust. 
Zodoende zijn we ook tot onze beslissing gekomen en hebben we zondagmorgen na de 
kerkdienst het leven van Bart expliciet in Gods Vaderhand gelegd. God bepaalt hoe zijn 
toekomst er verder uit zal zien. En daarbij vertrouwen wij op zijn belofte dat Hij ons alles zal 
geven wat wij nodig hebben. 
 
In dat vertrouwen willen we de draad van het gewone leven weer op gaan pakken. 
Zondag had Bart een aantal vrienden over de vloer. Ze hebben een aantal uren samen gezellig 
zitten Kolonisten. En natuurlijk buiten genieten van eten, drinken en heerlijk weer. 

  
’s Avonds was er in onze (kerkelijke) wijk een bidstond georganiseerd om voor Bart en voor 
ons te bidden. Het doet ons heel goed om te merken dat er zoveel mensen om ons heen staan, 
om troost te putten uit Gods woord, om samen ons leven aan God voor te leggen. Wat fijn om 
zo te merken hoeveel de kerkelijke gemeente voor ons betekent. Er staat een muur van gebed 
om ons heen, en dat ervaren we elke dag weer. 
Bart had opgemerkt dat er al een hele tijd geen activiteit meer was geweest in onze wijk, en 
dat is na de bidstond ook gelijk opgepakt: Er wordt voor komende zaterdag een gezellige 
middag georganiseerd. Wat ontzettend leuk! 
 
Tim is gisteren gewoon naar school geweest, maar heeft vandaag een dag vrij. Samen met 
vriend Johan is hij helemaal in de ban van het vissen geraakt. Gistermiddag hebben ze er een 
aantal gevangen, en ook vandaag trekken ze er weer samen op uit. 

  
Verder moet hij flink oefenen op z’n trompet voor het concert in de Veluwehal a.s. 
zaterdagavond met De Harmonie. Zoals je hierboven ziet, spelen ze grote theaterstukken, en 
dat klinkt geweldig! Voor de liefhebbers: kaarten zijn te reserveren via 
http://www.deharmoniebarneveld.nl/. Echt een aanrader! 
 
Ook buiten is te zien dat het leven doorgaat. De tuin vraagt weer het nodige onderhoud, en 
laat prachtige bloemen zien. En kleine neefjes worden ook groot. Bart is dol op Ruben, hij 
heeft genoten van zijn bezoekje onlangs. En Mieke natuurlijk ook. 



   
 
Bart is nu net naar fysiotherapie, en zo meteen komt z’n privé-leraar om weer verder te gaan 
met de ‘moderne talen’. Mieke is naar school en gaat aan het eind van de morgen 
verkeersexamen doen. Zij heeft donderdagavond een optreden met kinderkoor De Vuurpijl, 
ook in de toneelzaal van de Veluwehal. Het begint om 19.30 uur, en kaarten zijn aan de zaal 
te koop.  
Hier in huis wordt gewerkt aan allerlei huishoudelijke taken, en Jannine gaat lekker door met 
haar DuoProject. Ze haalt er zelfs de krant mee! En ik heb m’n laptop weer open staan om 
weer het nodige voor de baas te doen.  
 
Het leven gaat door! Blijf alsjeblieft voor ons bidden. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 
(*) In het kort kwam het voorstel voor verdere behandeling hier op neer: 
 
Bart zou nog een heel zware chemokuur kunnen volgen. Als gevolg hiervan zou z’n eigen afweersysteem (m.n. 
beenmerg) volledig onderuit gaan. Daarna zou hij ofwel eigen stamcellen terugkrijgen (die vorig jaar na de derde kuur 
van Bart zijn ‘geoogst’ en ingevroren), ofwel stamcellen van een donor (hoogstwaarschijnlijk van Jannine of van mij). 
Omdat Bart eerst nog verder moest herstellen van de longoperatie, zou hij eerst drie ‘relatief lichte’ kuren volgen, een 
per drie weken. 
Van deze zware kuur alleen al zou Bart doodziek worden en weken, zo niet maanden, in het ziekenhuis moeten 
doorbrengen. De kans op complicaties is aanzienlijk, terwijl uiteindelijk de kans op genezing erg klein is. M.n. het 
traject met stamceltransplantatie is nog in een experimentele fase waarbij men eigenlijk geen ervaring heeft met de 
tumor die Bart heeft. Of dit dus wat toevoegt aan de kans op genezing is onbekend, terwijl wel duidelijk is dat het 
traject nog stukken risicovoller en zwaarder is dan wanneer Bart z’n eigen stamcellen terug zou krijgen. 
Deze mogelijkheid hebben we eigenlijk in de loop van vorige week al uitgesloten: vrijwel geen hoop op genezing, met 
de zekerheid van een heel zwaar traject met risico’s op fatale complicaties. 
Vervolgens lag nog de vraag voor of we dan alleen de ‘relatief lichte’ kuren zouden doen, om te proberen de ziekte 
toch nog wat te vertragen. Dit zou betekenen dat Bart weer moest gaan kuren, dus drie keer een week in het 
ziekenhuis, drie keer een week bijkomen, en weer last van allemaal bijwerkingen waaronder z’n haar weer kwijtraken. 
En wat zou de impact zijn op de komende zomervakantie? Daarbij is ook niet in te schatten in hoeveel vertraging van 
de ziekte deze kuren zouden geven. De wetenschap dat (helaas) de kuren ook afgelopen jaar erg weinig tot geen 
effect bij Bart hebben gehad, heeft ons uiteindelijk doen besluiten ook van de ‘relatief lichte’ kuren af te zien. 

 
-----Original Message----- 

Sent: donderdag 25 mei 2006 20:23 
Subject: Kamman evenementen - vervolg 66 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Sinds onze laatste nieuwsbrief begint het leven weer wat te normaliseren. De gewone dingen 
gaan door, en daar kunnen we ook weer aan meedoen. Na zo’n hectische periode is het 
gewone dan weer bijzonder prettig. 
Bart voelt zich momenteel erg goed. Hij is goed hersteld van de longoperatie, hij moet alleen 
uitkijken dat hij geen onverwachte bewegingen maakt. Maar verder kan hij weer prima uit de 
voeten, danwel met z’n fiets er op uit. 
We zijn dankbaar voor elke dag die we zo samen krijgen. De artsen kunnen eigenlijk geen 
prognose geven, het kan een paar maanden zijn maar misschien ook nog wel een jaar. En wij 
kunnen al evenmin in de toekomst kijken. 



Maar we vertrouwen op onze God, die de toekomst in Zijn hand heeft. En Hij zal voor Bart en 
voor ons zorgen, daar zijn we zeker van. Het is ook wonderlijk om te merken hoe Hij dat nu 
ook doet, door de rust die Hij ons geeft, na zo’n enorm hectische week onlangs. 
 

 
En af en toe zijn er dan ook weer bijzondere gewone dingen. Zoals de klassenmiddag/avond 
die Bart afgelopen dinsdag had. De hele klas met mentor was op de fiets naar ons huis 
gekomen. En ze hebben zich met z’n allen prima vermaakt; lekker kletsen, wandelen in het 
bos, patat eten, potje voetballen en nog meer kletsen bij de vuurkorf. Gelukkig was het droog 
weer, zodat de hele groep ’s avonds ook weer naar huis kon fietsen zonder een nat pak te 
halen. Iedereen vond het erg gezellig! 
 
 
Maar nu nog even heel wat anders: 

 

 
 
Het is bijna niet te geloven, maar zaterdag aanstaande gaat de grote wens van Bart in 
vervulling: 

Naar een warm land met mooie stranden,  
waar je heerlijk kunt varen, zwemmen, snorkelen en duiken,  
wellicht ook dolfijnen tegen komt,  
en waar je de mensen gewoon kunt verstaan. 

 
De stichting Doe een Wens heeft al deze ingrediënten samengevoegd en biedt ons een geheel 
verzorgde week aan!!! 



 
 
We hebben onze koffers bijna helemaal gepakt, en we hebben er super veel zin in. 
Zaterdagmorgen om kwart voor acht staat de taxi klaar. 
Na de vakantie hopen we onze ervaringen met jullie te delen. We zullen proberen wat mooi 
weer mee terug te nemen… ;-) 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 6 juni 2006 22:03 
Subject: Kammankementen - vervolg 67 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Sinds zondagmorgen zijn we weer terug van onze reis naar Curaçao. Dat wil zeggen: fysiek 
zijn we weer in Nederland, maar mentaal zitten we nog deels op het eiland. 
 
En dan willen jullie natuurlijk allemaal weten hoe we het hebben gehad op Curaçao.  
Tja, maar hoe zullen we dat nou vertellen? Er zijn zoveel superlatieven van toepassing (zoals 
enorm, geweldig, heerlijk, prachtig, bijzonder, grenzeloos, fantastisch, etc.) die je gewoon 
achter elkaar kunt zetten in een poging te beschrijven hoe we hebben kunnen genieten en 
ontspannen. 
Daarom eerst maar dertigduizend woorden samengevat in onderstaande plaatjes. Dan krijgen 
jullie in ieder geval een beeld. Een uitgebreide beschrijving houden jullie dan nog even 
tegoed… ;-) 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 
 
We zijn ontzettend blij met de stichting Doe een Wens en alle vrijwilligers die deze fantastische 
reis voor ons mogelijk gemaakt en geregeld hebben, waardoor al Bart z’n wensen in vervulling 
konden gaan. Heel hartelijk bedankt, het is voor ons een onvergetelijke herinnering waar we 
nog heel vaak aan terug zullen denken! 
Bart stelde afgelopen vrijdag voor dat we, voordat we teruggingen naar Nederland, het hotel 
maar meteen zouden bespreken voor de meivakantie in 2007. Hij heeft intens genoten, net als 
wij allemaal trouwens! 
 
Toen we thuis kwamen hing er een groot bord ‘welkom thuis’ op de voordeur, stond er een 
bloemetje op tafel en bleek dat een hele groep vrienden huis en tuin een grote 
schoonmaakbeurt had gegeven. Heel hartelijk bedankt iedereen die aan deze verrassingen 
heeft meegewerkt! 
 
Bij dit alles gaat onze dank vooral uit naar onze hemelse Vader. Hij heeft ons door de 
afgelopen zware weken heen geholpen en ons nu deze heerlijke vakantie gegeven waarin we 
onbekommerd konden genieten van zijn heerlijke schepping. Aan Hem de eer. Hallelujah! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: dinsdag 20 juni 2006 23:22 
Subject: Kammankementen - vervolg 68 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Na onze fysieke landing terug uit Curaçao ruim twee weken geleden, zijn we nu ook mentaal 
weer aardig terug in Nederland. Naast een enorme hoeveelheid foto’s en onvergetelijke 
herinneringen hebben we aan de vakantie toch ook wel veel energie overgehouden. En we 
kunnen wel zeggen dat het eigenlijk heel goed met ons gaat. 
In twee weken tijd is er al weer heel veel gebeurd. Laten we een paar zaken even terughalen. 
 
Maandag na de vakantie begon natuurlijk het gewone leven weer. Voor de kinderen betekende 
dat dus school en huiswerk. Bart was hier thuis ook weer mee begonnen en hij verraste ons 
woensdag met de mededeling dat hij donderdag naar school wilde. Hij had afgesproken met 
z’n vrienden dat hij met de fiets zou gaan. Dat viel ons even rauw op ons dak, maar toen we 
deze mededeling even tot ons hadden laten doordringen, hadden we zoiets van: waarom niet? 
Als hij het wil, laat hij het maar proberen. En lukt het niet, dan kunnen we ‘m altijd ophalen. 
Maar wat schetst onze verbazing? Bart ging ’s morgens om kwart over acht de deur uit, en 
kwam er ’s middags om half zes gewoon weer in, alsof het niets bijzonders was. Maar hij had 
genoten, dat was hem duidelijk aan te zien. En ’s avonds om tien uur vond hij dat hij nog lang 
niet moe was en dus niet naar bed hoefde. Geweldig, nietwaar? 

      
 
De vrijdagavond daarna zijn we naar Avifauna geweest. We hadden hiervoor een uitnodiging 

gehad in het kader van DreamNightAtTheZoo (www.dreamnightatthezoo.nl). Een keer per jaar 
hebben veel dierentuinen in binnen- en buitenland een speciale avond voor langdurig zieke 
kinderen en hun familie. We hebben er lekker een avondje van genoten. Je kon niet alleen 
naar vogels kijken, maar ze ook aaien en soms zelfs voeren. Verder was de brandweer 
aanwezig, en konden ook de aankomende spuitgasten laten zien hoe goed ze al konden 
mikken met een brandweerslang. 

     
Zaterdag zijn we heerlijk een dagje wezen varen met vrienden op de Eem en het Eemmeer. 
Het was prachtig weer en bij Nijkerk hebben we heerlijk een poos op het strand gebivakkeerd. 
Op de terugtocht zijn we de haven van Spakenburg in gevaren en hebben daar lekker een 
patatje met een ijsje gegeten. Voor je het weet is een dagje varen al weer om. We hebben 
genoten! 
’s Avonds was er een feestje in de soos met vrienden van Bart, georganiseerd door de leidsters 
van de jeugdverenigingen. 
 
Tim en Mieke gaan nog steeds naar school, maar het aftellen richting de vakantie is duidelijk al 
begonnen. Maar ja, wat wil je ook als je net zelf nog zo heerlijk met vakantie bent geweest. 
Voor Bart hebben we woensdag overleg gehad met de ambulante begeleidster. Zij heeft ook 
uitgebreid met school overlegd en er worden plannen gemaakt voor volgend jaar. Bart mag 
van school over naar Havo-4 (al gaan we ook in de zomer nog wel door met schoolwerk). En 



verder wordt er nagedacht en zaken geregeld met de onderwijsinspectie voor het examen-
traject dat ook na de zomer begint. Er zijn voldoende mogelijkheden om Bart toch een goede 
kans te geven op een diploma.  
 
Afgelopen vrijdag stond voor de jongens natuurlijk volop in het teken van voetbal. Uitgedost 
als echte oranjesupporters hebben ze de wedstrijd bijgewoond in de soos van de kerk en volop 
genoten, zowel van de gezelligheid als van de uitslag natuurlijk. 
 
Zaterdag ben ik met Bart en vriend Joost naar de EO-jongerendag geweest. Tim zou eerst ook 
mee, maar die koos er ter elfder ure (letterlijk) voor om toch naar Leeuwarden, naar de open 
dag van de luchtmacht te gaan. Heel wat anders, maar met in ieder geval twee 
overeenkomsten: ze hebben er erg van genoten en volop decibellen kunnen absorberen ;-) 
Toen we thuiskwamen konden we gelijk aanschuiven bij de BBQ die er door SSA Actief was 
georganiseerd op het parkeerterrein naast kantoor. Het was heerlijk weer en we hoefden na 
een drukke dag ook niet te koken. En we konden lekker bijpraten met een heleboel mensen. 
 
Bart lijkt niet te stuiten in het organiseren van nieuwe, leuke dingen. Zo had hij voor 
zondagavond een aantal vrienden uitgenodigd om bij ons in de tuin, onder het genot van 
drinken en zelfgebakken wafels met aarbeien en slagroom, het hout van de oude zandbak in 
de vuurkorf op te stoken. 

 
Op maandag stond er al weer een uitje voor Bart op het programma: hij is 
een dagje naar Amsterdam geweest, samen met een groep Afrikaners 
(waaronder ds. Abraham) die een paar weken in Nederland zijn. Ze zijn met 
de trein geweest, met de pont, de tram en de rondvaartboot. Kortom echt een 
dagje toerist. ’s Avonds hebben we samen 
met deze groep gegeten, gezongen en 
gebeden. Altijd weer bijzonder om te ervaren 
hoe het geloof samenbindt tussen mensen 
die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet.  
 

We moesten overigens wel op onze dochter Mieke letten, want 
de Afrikaners hadden veel belangstelling voor haar. Voor we 
het wisten werden er enorme aantallen koeien geboden als 
bruidschat... ;-))  
  
 
Als je dit zo op een rijtje zet, lijkt er bijna geen tijd meer over te blijven voor gewone dingen. 
Maar zoals zo vaak, ook hier bedriegt de schijn. Jannine is net als anders druk met haar lessen 
en het duoproject, en natuurlijk de zaken thuis. Zelf ben ik ook gewoon weer aan het werk, zij 
het dat ik nog wel wat meer thuis werk als ik eerst deed. Maar Bart geeft duidelijk aan dat er 
niet de hele dag op hem gepast hoeft te worden. Dus daarvoor hoef ik al niet meer thuis te 
blijven ;-) 
 
Al met al lijkt het hier allemaal weer normaal te worden. De vakantie heeft hier ook enorm bij 
geholpen. We konden een week er tussenuit, en mochten op Curaçao een week echt onbekom-
merd genieten. Heel bijzonder. En we zijn heel dankbaar dat God ons ook hierdoor helpt om 
ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen. We blijven hopen en bidden op het 
wonder van genezing. Ondertussen willen we zo gewoon mogelijk bezig zijn met de dingen van 
iedere dag, in vertrouwen op onze hemelse Vader. Of om het met lied 293 uit het liedboek 
voor de kerken te zeggen: 
 

Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 

 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 


